МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
Рег. № 1983р-16569, № единствен
29.11.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СДПБЗН и РДПБЗН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ,
В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХМОН и МЦ на ВВС, че за 30.11.2020 г. е обявен жълт код за валежи от дъжд и сняг с
количества до 20-30 л/кв.м. и образуване на снежна покривка в областите: София, Софияобласт, Пловдив, Пазарджик, Варна, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Русе, Велико Търново,
Ловеч, Габрово, Разград, Шумен, Добрич, Силистра, Кюстендил, Перник, Благоевград, Смолян
и Търговище, като в северната част от страната ще духа и умерен до силен северсевероизточен вятър. Ще има условия за виелици и навявания, както и за образуване на лед. В
югоизточната част от страната ще вали предимно дъжд.
В тази връзка е необходимо да създадете организация, за:
1. Предоставяне и запознаване на служителите от РСПБЗН, УПБЗН и сектори СОД с
получената информация за метеорологичната прогноза, изпращаната от отдел НОЦ и
публикуваната в гео-портала на Центъра за аерокосмическо наблюдение към ДКИС-МВР,
както и в сайта на НИМХ-МОН;
2. Информиране органите на изпълнителната и местната власт и останалите съставни
части на ЕСС, за очакваните валежи от сняг и дъжд, на места и силен вятър;
3. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете на СДПБЗН и
РДПБЗН в частите касаещи „Действие при наводнение“ и „Действие при обилни снеговалежи,
снежни бури и заледявания“.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Приложение 1 - Метеорологична прогноза за 30.11.2020 г. от НИМХ-МОН 2 листа;
2. Приложение 2 – Метеорологичната прогноза за 30.11.2020 г. от МЦ на
ВВС - 1 лист.
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НИМХ-МОН:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

През следващото денонощие над България ще бъде облачно и с валежи, значителни в
източната половина от страна. С усилване на вятъра от северозапад, в източните райони от
север-североизток, ще нахлува студен въздух. Още през нощта във високите полета на Западна
България, в Дунавската равнина и Лудогорието дъждът ще преминава в сняг. Утре в Източна
България валежите ще са от мокър сняг и ще духа умерен до силен вятър от север-североизток.
В Лудогорието и Централна Северна България, както и в планинските проходи ще има условия
за виелици и навявания. В южната половина от страната ще бъде по-топло и валежите ще са
предимно от дъжд. Минималните температури ще са предимно между минус 3° и 2°, а
максималните ще са между 0° и 5°. Привечер от запад валежите ще спират.
В планините ще бъде облачно и с валежи от сняг, значителни в Родопите и централните
райони на Стара планина. Ще духа умерен северен, по високите и открити части - до силен
северозападен вятър. По северните склонове на планините ще има условия за виелици и
навявания. Температурите ще се понижат и максималната на височина 1200 метра ще е около
нулата, на 2000 метра около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно и с валежи, предимно от дъжд, значителни по
южното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще са
между 2° и 6°, вълнението на морето ще е 1 - 2 бала. Температурата на морската вода е 12° 13°.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 30.11.2020 г.:

Карта от meteoalarm.eu за 30.11.2020 г.:

За 30.11.2020 г. НИМХ-МОН обявява жълт код за валежи от сняг и дъжд с количества
20-30 л/кв.м. и вероятност за образуване на снежна покривка от 5 до 15 см, както и ще духа
умерен до силен вятър от север-североизток над западна и северозападна България. В
югоизточната част от страната ще вали предимно дъжд.
Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 30.11.2020 г.:

Карта на прогнозната снежна покривка за 30.11.2020 г.:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 30.11.2020 г.:

Явления: на много места в страната ще има валежи, като в Западна и Северна България
ще са от сняг, а в Южна и Източна България – от дъжд, но вечерта и там на места ще
преминават в сняг.
Kоличество на валежа: от 5 до 15 л./кв.м, в Западна и Северна България от 5 до 10 см
снежна покривка, в югоизточните райони от 1 до 5 см.
Вятър: от запад-северозапад-север, от 2 до 5 м/с, в източните и планинските райони от 5
до 8 м/с с пориви от 12 до 15 м/с.
Минимални температури: между -2 и +3 градуса.
Максимални температури: между 0 и 5 градуса.

